
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 41/2021 

 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO 
 
 

Às 13 horas do dia 15 de dezembro de 2021, reuniram-se na Secretaria da Câmara Municipal 

de Caxambu, a Pregoeira Cristiane Ramos Lino, e a equipe de Apoio composta pela servidora 

Lilian Fernandes Ferreira Ribeiro, com a finalidade de receber os envelopes contendo as 

propostas e documentação pertinentes ao processo acima epigrafado, cujo objeto é a aquisição 

de 3 (três) computadores e 11 (onze) notebooks para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Caxambu/MG. Iniciando a sessão, a Pregoeira verificou que 03 (três) empresas se 

apresentaram para participar do certame, e que as mesmas se enquadravam como ME e EPP, 

atendendo as exigências editalícias. Dessa forma, a Pregoeira e equipe de apoio deram início a 

fase de credenciamento, tendo recebido e vistado os envelopes, juntamente com as declarações 

exigidas no edital e seus anexos, registrando a presença da única licitante a saber:  

 

Empresa 1: POUSO ALTO LICITAÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 

42.728.199/0001-19, representada pelo senhor Luan dos Reis Nunes da Silva, portador do 

RG nº MG.7.235.610. 

 

Empresa 2: INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA – EPP, i nscrita no CNPJ nº 

23.873.446/0001-26, representada pelo senhor Nilo Leandrine da Fonseca Junior, 

portador do RG nº 335.399.253. 

 

Empresa 3: EVOLUTI LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 27.404.157/0001-39, 

representada pela senhora Egnes Claudete Freitas, portador do RG nº 15.105.932. 

 

Em seguida, os Envelopes nº 1, contendo as propostas das empresas foram abertos com o 

auxílio dos demais membros da equipe de apoio, onde a Pregoeira examinou a compatibilidade 

do objeto ora licitado, bem como prazos e condições do fornecimento de acordo com aqueles 

definidos no Edital. Após aberto os envelopes das propostas, os preços foram classificados da 

seguinte forma: 

 

 



 

Empresa nº 1 Empresa nº 2 Empresa nº 3

Pouso Alto 
Licitações Ltda

Informática 
Maria Fernanda 

Ltda - ME

Evoluti Ltda - 
ME

Preço Inicial Preço Inicial Preço Inicial

1

MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) novo e sem uso ant er ior , nas especif icações mínimas abaixo descr it as:  

Placa Mãe

- Chipset : Int el H Series

-  Conexões: HDMI, 3x áudio, LAN, PS2 e 4x USB

- Áudio: HD de alta def inição 5.1 canais

-  Rede: LAN Gigabit  10/100/ 1000

Processador

-  Marca: Int el

-  Modelo: Core I5

-  Núcleos: 4

-  Threads: 4

-  Cache: 6MB

Memória

-  Capacidade: 8GB

Armazenament o

- Tipo: SSD

- Capacidade: 240GB

Gabinete

-  Tipo: ATX

- Cor: Preto

-  Conexões: 2x USB e Áudio/Microf one

- Font e: Bivolt t

-  Painel f ront al t ot alment e de malha, para melhor resf r iament o para melhorar a execução estável do PC.

-  KIT mouse ópt ico USB 2.0 com scroll ( rolagem); gravador de CD/ DVD; t eclado USB 2.0 padrão ABNT e caixa de som

Monit or LED 19.5" HQ 20HQ-LED

- Br ilho: 500cd/m2

- Tempo de respost a: 5 ms

- Resolução máxima /  recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD)

- Suport e de cores: Maior  que 16 milhões

- Conexão: VGA e HDMI

- Tipo de Monit or: LED Widescreen

- Cont rast e: 8000:1

Sist ema Operacional

-   Possuir  windows10 or iginal. Acompanhado de cabo de aliment ação ou cabo de energia.

 Garant ia

-  1 ano de garant ia

R$ 3.745,00 R$ 2.750,00 R$ 3.539,00

2

NOTEBOOK (Comput ador Port át il)  complet o, novo e sem uso anter ior, nas especif icações abaixo descr it as ou super iores; 

O modelo ofer t ado deverá est ar em linha de produção, sem previsão de encerrament o, na dat a de ent rega da proposta.

1.1. PROCESSADOR

A solução solicit ada nest e it em deverá:

a)   Core I3  (1.20 GHz at é 3.4 GHz, cache de 4MB , 

b)  Estar  vigent e o processo de f abricação (não serão aceit os processadores cuja fabr icação t enha sido descont inuada);

1.2. MEMÓRIA RAM A solução solicit ada neste it em deverá:

a)  Possuir , no mí nimo, 8GB de memória RAM

1.3. ARMAZENAMENTO

A solução solicit ada nest e it em deverá:

a)  Possuir  capacidade mí nima de 240GB SSD ou super ior.

1.4. TELA

A solução solicit ada nest e it em deverá:

a)  Possuir  a t ecnologia Widescreen ou super ior

b)  Possuir  t amanho mí nimo de 15,6”;

c)  Suport ar resolução Full HD 1920x1080 ou superior.

1.5. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

A solução solicit ada nest e it em deverá:

a)  Possuir  Wireless IEEE 802.11 ac/ b/ g/n int egrado; (10/ 100/ 1000 Mbps)

b) Possuir  02 (duas) portas USB, no mínimo. Obr igatór io que, pelo menos, uma delas seja USB 3.0;

c)  Possuir  01 (uma) port a HDMI;

d)  Ent rada de rede 

e) Possuir  01 (uma) ent rada de áudio e 01 (uma) saí da de fone de ouvido) Possuir  Microf one integrado; 

f ) Possuir  alt o- f alant es estéreo int egrados;

g)  Possuir  01 Webcam Int egrada com resolução mí nima: HD de 720P ou super ior .

1.6. SISTEMA OPERACIONAL

a) Possuir  windows10 or iginal.

1.7. GARANTIA

a) 1 ano de garant ia

R$ 3.394,00 R$ 3.990,00 R$ 3.450,00

LOTE 

1

ESPECIFICAÇÃO

 

 

Dessa forma a Pregoeira deu prosseguimento nas negociações, acatando os lances ofertados, 

chegando-se as menores propostas, sendo:  
 

ITEM 01 – MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) – Empresa vencedora: Informática 

Maria Fernanda Ltda – ME que ofertou o menor valor unitário de R$ 2.730,00 (dois mil e 

setecentos e trinta reais), equivalente ao montante de R$ 8.190,00 (oito mil e cento e 

noventa reais); 



 

 

ITEM 02 – NOTEBOOK – Empresa vencedora:  Evoluti Ltda – ME que ofertou o menor 

valor unitário de R$ 3.390,00 (três mil e trezentos e noventa reais), equivalente ao 

montante de R$ 37.290,00 (trinta e sete mil e duzentos e noventa reais). 

 

Sendo assim, declarou habilitadas as empresas acimas citadas, para a fase seguinte, de 

conferência de documentos de habilitação. Iniciando a fase de habilitação, a Pregoeira procedeu 

a abertura do Envelope nº 2, onde analisou a documentação apresentada pelas empresas 

licitantes vencedoras de cada item, verificando que as mesmas se encontravam em perfeita 

consonância com o Edital e seus anexos, atendendo, assim, ao item 1 e seguintes do Anexo II 

do referido instrumento convocatório. Ato contínuo, todos os documentos foram rubricados 

pela Pregoeira e Equipe de Apoio, e demais presentes passando a fazer parte dos autos do 

processo citado. Sendo assim, a Pregoeira declarou vencedora a empresa supracietadas, e logo 

após franqueou a palavra aos participantes da sessão, no qual não houve manifestações sobre o 

resultado do certame, nem tampouco interesse de apresentar recursos. Foi informado aos 

presentes que o resultado final será encaminhado à autoridade superior, para adjudicação e 

homologação do certame. Fazem-se integrantes da presente ata os mapas e a proposta da 

empresa como se aqui estivessem transcritos. Nada mais havendo para ser apreciado ou 

discutido, às 14 horas e 28 minutos encerraram-se os trabalhos e após lida a presente ata foi a 

mesma assinada pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e demais presentes. 

 

 
 

____________________________                                          ___________________________ 
Cristiane Ramos Lino                                                                         Pouso Alto Licitações Ltda 
Pregoeira                                                                                                                         Licitante 
 
 
 
_____________________________                                       ____________________________ 
Lilian Fernandes Ferreira Ribeiro                                                     Evoluti Ltda - ME 
Equipe de Apoio                                                                                                               Licitante 
 
 
 
___________________________ 
Informática Maria Fernanda Ltda 
Licitante 


